TEMATICA
pentru testul de verificare a cunoștințelor din cadrul concursului de admitere în Academia
Tehnică Militară „Ferdinand I” sesiunea iulie 2021
- validată în ședința senatului universitar din data de 08.02.2021 1. MATEMATICĂ
Conţinuturi
Algebră clasa a IX-a.
1. Mulţimi şi elemente de logică matematică.
 Mulţimea numerelor reale; operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor
reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea întreagă,
partea fracţionară a unui număr real; operaţii cu intervale de numere reale.
 Propoziţie, predicat, cuantificatori; operaţii logice elementare (negaţie, conjuncţie,
disjuncţie, implicaţie, echivalenţă); raţionament prin reducere la absurd
 Inducţia matematică
2. Şiruri
Modalităţi de a defini un şir, șiruri mărginite, șiruri monotone
Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general
în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii
Condiţia ca n numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică, pentru n 3.
3. Funcţii; lecturi grafice.
 Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin puncte a unui produs cartezian de
mulţimi numerice; condiţii algebrice pentru puncte aflate în cadrane; drepte în plan de
forma x  m sau y  m cu m
 Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi
de a descrie o funcţie, lecturi grafice. Egalitatea a două funcţii, imaginea unei mulţimi
printr-o funcţie, graficul unei funcţii, restricţii ale unei funcţii.
 Funcţii numerice F = {f : D→
, D }; reprezentarea geometrică a graficului,
intersecţia cu axele de coordonate , rezolvări grafice de ecuaţii şi inecuaţii de forma f(x)
= g(x) (≤, <, >,≥ ), proprietăţi ale funcţiilor numerice introduse prin lecturi grafice:
mărginire, paritate, imparitate (simetria graficului faţă de axa Oy sau faţă de origine),
simetria graficului faţă de drepte de forma x = m, m , periodicitate, monotonie;
 Compunerea funcţiilor; exemple cu funcţii numerice.
Funcţia de gradul I





Definiţie, reprezentarea grafică a funcţiei f :  , f(x)=ax+b, a,b , intersecţia
graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x)=0
Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul
funcţiei.
Inecuaţii de forma ax + b ≤ 0 (≥, <, >) studiate pe
sau pe intervale de numere reale;
Sisteme de inecuaţii de gradul I

Funcţia de gradul al II-lea
 Reprezentarea grafică a functiei f :  , f(x)=ax2+bx+c, a0, a,b,c , intersecţia
graficului cu axele de coordonate, ecuaţia f(x) = 0, simetria faţă de drepte de forma x =
m, m ;
 Relaţiile lui Viète, rezolvarea sistemelor de forma
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x  y  s
,

 xy  p

s,p

.

Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
 Monotonie, punct de extrem, vârful parabolei;
 Poziţia parabolei faţă de axa Ox, semnul funcţiei, inecuaţii de forma ax2+bx+c 0
(<,,>) studiate pe
sau pe intervale de numere reale, interpretare geometrică:
imagini ale unor intervale (proiecţiile unor porţiuni de parabolã pe axa Oy);
4. Elemente de trigonometrie
 Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice
 
sin, cos: [0, 2 ] [-1,1 ], tg: [0; ]\    ; ctg: (0; )
2
 Definirea functiilor trigonometrice:
sin:
ctg:


[-1,1 ]; cos:
\D→

[-1,1 ]; tg:

, unde D= k / k 

\D→

;

;



, unde D =   k / k   ;
2


Formulele de reducere la primul cadran, formule trigonometrice: sin  a  b  , cos  a  b  ,
sin 2a, cos2a,sin a  sin b,sin a  sin b,cos a  cos b,cos a  cos b (transformarea sumei în
produs )

Algebră clasa a X-a.
1. Mulţimi de numere.
 Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui
număr pozitiv nenul, aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale;
 Radical de ordin n,  n  , n  2  , proprietăţi ale radicalilor;




Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de
logaritmare;
Mulţimea . Numere complexe sub formă algebrică, modulul unui număr complex,
conjugatul unui număr complex, operaţii cu numere complexe.
Rezolvarea în
a ecuaţiei de gradul al doilea cu coeficienţi reali. Ecuaţii bipătrate
având coeficienţi reali.

2. Funcţii şi ecuaţii
 Funcţia putere: f :






 D; f ( x)  xn ; n  ; n  2 ;

Funcţia radical: f : D  ; f ( x)  n x ; n  ; n  2 unde D = [0, ∞) pentru n par şi D =
pentru n impar;
Funcţia exponenţialã f : R  (0, ); f ( x)  a x ; a  (0, ); a  1 şi funcţia
logaritmică f : (0, )  R; f ( x)  log a x; a  (0, ); a  1
Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcţii inversabile: definiţie, proprietăţi
grafice, condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă.
Funcţii trigonometrice directe şi inverse.
Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor:
1. Ecuaţii care conţin radicali de ordinul 2 sau 3;
NECLASIFICAT
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2. Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice;
3. Ecuaţii trigonometrice:
sin x  a,cos x  a, a  [1,1]; tgx  a, ctgx  a, a  ;
sin f ( x )  sin g ( x),cos f ( x)  cos g ( x), tgf ( x)  tgg ( x),ctgf ( x)  ctgg ( x )
3. Metode de numărare.
 Mulţimi finite. Numărul funcţiilor f : A  B unde A şi B sunt mulţimi finite
 Permutări; aranjamente; combinări. Binomul lui Newton.

Geometrie
 Reper cartezian în plan. Coordonatele carteziene ale unui punct în plan, distanţa dintre
două puncte în plan.
 Ecuaţia unei drepte care trece prin două puncte, panta unei drepte, ecuaţia unei drepte
care trece printr-un punct şi are pantă dată.
 Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan, calcularea
unor distanţe şi a unor arii.
Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare clasa a XI-a.
1. Matrice.

Matrice, mulţimi de matrice.

Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar,
proprietăţi.
2. Determinanţi.

Determinant de ordin n, proprietăţi.
3. Sisteme de ecuaţii liniare.

Matrice inversabile din M n   , n  4 . Inversa unei matrice.

Ecuaţii matriceale.

Sisteme de ecuaţii liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme care se pot rezolva cu
metoda lui Cramer, rangul unei matrice.

Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kronecker-Capelli,
proprietatea Rouché
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Elemente de analiză matematică, clasa a XI-a
1. Limite de funcţii

Noţiuni elementare despre mulţimi de puncte pe dreapta reală: intervale, mărginire,
vecinătăţi, dreapta încheiată, simbolurile + ∞ şi -∞;

Funcţii reale de variabilă reală: funcţia polinomială, funcţia raţională, funcţia putere,
funcţia radical, funcţia logaritm, funcţia exponenţială, funcţii trigonometrice directe şi
inverse;

Limita unui şir utilizând vecinătăţi, şiruri convergente;

Monotonie, mărginire, limite; proprietatea lui Weierstrass. Exemple semnificative:
  1 n 
n
a
a , n ,  1    , (fără demonstraţie), numărul e ;
n
n 

  n  n
1 

limita şirului  1  un  un  , un  0, un  0,    n  .



n

Operaţii cu şiruri care au limită

Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei unei funcţii într-un punct utilizând
vecinătăţi, calculul limitelor laterale;

Calculul limitelor pentru funcţiile studiate; cazuri exceptate la calculul limitelor de
0 
funcţii: , ,   , 0  , 1 , 0 , 00.
0 

Asimptotele graficului funcţiilor studiate: asimptote verticale, orizontale, oblice.

   

2. Continuitate.
Continuitatea unei funcţii într-un punct al domeniului de definiţie, funcţii continue;

Interpretarea grafică a continuităţii unei funcţii, studiul continuităţii în puncte de pe
dreapta reală pentru funcţiile studiate, operaţii cu funcţii continue;

Proprietatea lui Darboux, semnul unei funcţii continue pe un interval de numere reale,
studiul existenţei soluţiilor unor ecuaţii în .


3. Derivabilitate.

Tangenta la graficul unei funcţii, derivata unei funcţii într-un punct, funcţii derivabile,
operaţii cu funcţii care admit derivată, calculul derivatelor de ordin I şi al II-lea pentru funcţiile
studiate;

Funcţii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcţii, teorema lui Fermat,
teorema Rolle, teorema Lagrange şi interpretarea lor geometrică, corolarul teoremei lui
Lagrange referitor la derivata unei funcţii într-un punct;

Rolul derivatei I în studiul funcţiilor: puncte de extrem, monotonia funcţiilor;

Rolul derivatei a II-a în studiul funcţiilor: concavitate, convexitate, puncte de
inflexiune.

Regulile lui l’Hôspital;
4. Reprezentarea grafică a funcţiilor.

Reprezentarea grafică a funcţiilor;

Rezolvarea grafică a ecuaţiilor, utilizarea reprezentării grafice a funcţiilor în
determinarea numărului de soluţii ale unei ecuaţii;
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Elemente de algebră clasa a XII-a.
1. Legi de compoziţie
Definiţie, proprietăţi, parte stabilă a unei mulţimi în raport cu o lege de compoziţie dată.
2. Grupuri
 Definiţie;
 Exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice, grupul permutarilor de ordinul n,
grupul aditiv al claselor de resturi modulo n;
 Morfisme şi izomorfisme de grupuri;
 Grupuri finite: ordinul unui element;
 Subgrup.
3. Inele si corpuri
 Inel, definiţie, exemple:  , ,   n , ,  , inele de matrice patratice.


Corp, definiţie, exemple: :  , ,  ,  , ,  ,  , ,  , 

p

, ,  cu p număr prim.

 Morfisme de inele şi corpuri.
Elemente de analiză matematică clasa a XII-a.
1. Primitive
Primitivele unei funcţii definite pe un interval.
 Integrala nedefinită a unei funcţii, proprietăţi ale integralei nedefinite, liniaritate.
Primitive uzuale.
2.Integrala definită
Diviziuni ale unui interval a,b, norma unei diviziuni, sistem de puncte intermediare,
sume Riemann, interpretare geometrică. Definiţia integrabilităţii unei funcţii pe un interval
a,b
Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate în raport cu intervalul
de integrare.
Formula Leibniz – Newton
Integrabilitatea funcţiilor continue, teorema de medie, teorema de existenţă a primitivelor
unei funcţii continue
 Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părţi, integrarea prin
schimbare de variabilă.
b



Calculul integralelor de forma

P  x

 Q  x  d x,

grad Q  4 prin metoda descompunerii în

a

fracţii simple
Notă: Se utilizează exprimarea „proprietate” sau „regulă”, pentru a sublinia faptul că se face referire la
un rezultat matematic utilizat în aplicaţii, dar a cărui demonstraţie este în afara programei.

BIBLIOGRAFIE
NOTĂ: Tematica pentru examen este realizată în conformitate cu prevederile programei de
Bacalaureat, pentru disciplina Matematică, filiera teoretică profilul real. Subiectele pentru
examenul de admitere se elaborează în conformitate cu prezenta tematică şi nu vizează
conţinutul unui manual anume.
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2. INFORMATICĂ
1. Algoritmi
1.1 Noțiunea de algoritm, caracteristici
1.2 Date, variabile, expresii, operații
1.3 Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
1.4 Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod
2. Elementele de bază ale limbajului de programare C
2.1 Vocabularul limbajului
2.2 Constante. Identificatori
2.3 Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
2.4 Definirea tipurilor de date
2.5 Variabile. Declararea variabilelor
2.6 Structura programelor. Comentarii
2.7 Expresii. Instrucțiunea de atribuire
2.8 Citirea /scrierea datelor
2.9 Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive
3. Subprograme predefinite
3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
3.2. Proceduri și funcții predefinite
4. Tipuri structurate de date
4.1. Tipul tablou
4.2. Tipul șir de caractere: operatori, proceduri și funcții predefinite pentru: citire, afișare,
concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare
4.3. Tipul înregistrare
5. Fișiere text
5.1 Fișiere text. Tipuri de acces
5.2 Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text
6. Algoritmi elementari
6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
6.3. Șirul lui Fibonacci
6.4. Determinare minim/maxim
6.5. Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
6.6. Interclasare
6.7. Metode de căutare: secvențială, binară
6.8. Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de
executare și spațiu de memorie utilizat
7. Subprograme definite de utilizator
7.1. Proceduri și funcții: declarare și apel, parametri formali și parametri efectivi, parametri
transmiși prin valoare, parametri transmiși prin referință, variabile globale și variabile
locale, domeniu de vizibilitate
7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme
NECLASIFICAT
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8. Recursivitate
8.1. Proceduri și funcții recursive
9. Metoda backtracking
9.1. Probleme de generare
10. Generarea elementelor combinatoriale
10.1. Permutări, aranjamente, combinări
10.2. Produs cartezian, submulțimi
11. Grafuri
11.1. Grafuri neorientate: terminologie (nod/vârf, muchie, adiacență, incidență, grad, lanț,
lanț elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parțial), proprietăți (conex,
componentă conexă, graf complet), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste
de adiacență)
11.2. Arbori: terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu,
ascendent, ascendent direct/părinte, frați, nod terminal, frunză), metode de reprezentare în memorie
(matrice de adiacență, vector de „tați”)
NOTĂ: 1. Problemele incluse ȋn chestionarul de examen vor face referire doar la limbajul de
programare C.
2. Tematica pentru examen este realizată în conformitate cu prevederile programei de
Bacalaureat, pentru disciplina Informatica specializarea Matematică Informatică. Subiectele
pentru examenul de admitere se elaborează în conformitate cu prezenta tematică şi nu
vizează conţinutul unui manual anume.

3. LIMBA ENGLEZĂ
A. TEXTE
Temele de examen se vor regăsi în texte de lungime variabilă care conţin structuri de comunicare şi
vocabular din diverse registre, de dificultate medie.
Tipul textelor: fragmente autentice de informare generală, pagini internet, articole de presă, texte
publicitare scrise, texte funcţionale (instrucţiuni, prospecte, formulare), corespondenţă personală şi
oficială, texte/paragrafe descriptive, narative, argumentative.
B. DOMENII TEMATICE
DOMENIUL PERSONAL
Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră,
hobby-uri);
Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de echipă;
Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber).
DOMENIUL PUBLIC
Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a
resurselor);
Tinerii şi viaţa comunitară;
Democraţie, civism şi drepturile omului;
Mass-media.
DOMENIUL OCUPAŢIONAL
Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;
Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
NECLASIFICAT
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Locuri de muncă, echipamente, activităţi, operaţiuni, comportament profesional, deontologie
profesională;
Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor.
DOMENIUL EDUCAŢIONAL
Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
Viaţa culturală şi lumea artelor;
Patrimoniul socio-cultural european;
Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent.
C. FUNCŢIILE COMUNICATIVE ALE LIMBII (specifice atât registrului formal, cât şi
registrului informal)
A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular
A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri, etc.)
A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale
A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi,
evenimente, procese
A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva
A utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii
A întrerupe în mod politicos
A solicita şi a da instrucţiuni
A solicita şi a da sfaturi
A solicita şi a formula propuneri, sugestii
A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
A corecta / încuraja / avertiza pe cineva
A convinge, a determina cursul unei acţiuni
A exprima acordul / dezacordul cu un curs de acţiune
A caracteriza persoane, fapte, acţiuni
A compara stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute
A formula concluzii
A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine
A exprima condiţii
A exprima cauze şi consecinţe
A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere
A exprima o hotărâre sau o promisiune
A exprima opinii / puncte de vedere personale
A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
A solicita opinii / puncte de vedere personale
A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere
A exprima şi a motiva acordul / dezacordul faţă de opiniile altora
A contrazice opiniile altora
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
A cere şi a da detalii şi explicaţii
A solicita repetarea şi reformularea
D. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
Substantivul: pluralul substantivelor, substantive defective de număr, substantive colective
Adjectivul: posesiv, gradele de comparaţie
Articolul: hotărât, nehotărât, cazuri speciale de utilizare a articolului
NECLASIFICAT
8 din 9

NECLASIFICAT

Numeralul: numerale ordinale, numerale cardinale
Verbul: timpurile verbale; aspectul continuu şi perfect, diateza activă şi pasivă; verbe modale (can,
may, must, should); construcţii cu infinitivul şi cu participiul, gerunziul
Adverbul: grade de comparaţie
Cuvinte de legătură: prepoziţia; conjuncţia;
Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă /
indirectă

Conţinuturile evaluate corespund trunchiului comun din programele şcolare în vigoare
(filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi
specializările); nu se are în vedre conţinutul unui anume manual.
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